Obecné zastupiteľstvo Obce Stožok na základe ust. § 18 ods. 2 zákona č. 131/ 2010 Z. z o
pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) vydáva pre územie obce Stožok
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019
ktorým sa v y d á v a
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO CINTORÍN v obci Stožok
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebiska ako verejných zdravotnetechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich
spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby
pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale
aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska v cintoríne v katastrálnom území
obce Stožok.
Čl. 3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska – cintorínu je:
Obec Stožok
IČO: 00320293
Sídlo: Obecný úrad Stožok, Stožok 47, 962 12 Detva
Kontakt: 045/5455520, e-mail: stozok@stozok.sk, starostka@stozok.sk
Prevádzka pohrebiska je vykonávaná prostredníctvom poverených zamestnancov obce.

Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
1.
a)
b)
c)
d)

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
správu pohrebiska,
správu domu smútku,
údržbu komunikácií, parkovísk a zelene na pohrebisku.

Čl.5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:

- písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.
1.1 Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta,
b) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných

hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov,
c) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by
mohla byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
1.2 Pred zriadením stavby hrobu, umy, náhrobku, hrobky, rámu na pohrebisku je potrebný

predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska a vytýčenie hrobového miesta.
1.3 Po ukončení stavebných a udržiavacích prác je nájomca povinný na svoje náklady okolie

hrobu vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.
1.4 Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, alebo odnášať z

pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery, bez
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Je zakázané vytvárať skládky s prebytočným, prípadne
neupotrebiteľným materiálom, bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
1.5 Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim

písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
- Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za
potrebné, odstrániť ak:
- táto zasahuje do iných hrobových miest,
- poškodzuje iné hrobové miesta,
- je vysadená mimo hrobového miesta.
Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej
prevádzkovateľom.
1.6 Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa

pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
Čl. 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na

pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých,
dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je
zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby
a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.

3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod

vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
4. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými

prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov a motorových vozidiel pohrebnej
služby, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených spevnených
plochách.
5. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom

zabezpečené proti vzniku požiaru.
Čl. 7
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na

pohrebisko s tým, že upovedomí o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

Čl. 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto

pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“)
2. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do
hrobu.
3. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa môžu ukladať do
hrobu alebo urnového hrobu.
4. Uloženie umy do existujúceho hrobu alebo urnového hrobu je možné pri dodržaní všetkých
podmienok vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných prepisov a po
písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska, ktoré musí byť urobené najneskôr v deň
uloženia umy (vzor oznámenia tvorí príloha č. 3 tohto prevádzkového poriadku).
Čl. 9
Dĺžka tlecej doby
1. Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl. 2 tohto prevádzkového poriadku je najmenej 10

rokov.

Čl. 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. - Zákon
o pohrebníctve, zabezpečuje Obecný úrad v Stožku, prostredníctvom evidencie v IS obce.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové (alebo urnové) miesto podľa
schváleného plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 3 prevádzkového
poriadku.
Čl. 11
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do
nádob na tento účel určených prevádzkovateľom pohrebiska - 1100 1 kontajnery, umiestnené pri
areáli pohrebiska.

Čl. 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má

pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup a

vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

Čl. 13
Cenník služieb
Nájomné za hrobové a urnové miesta sa uhrádza na základe uzavretej nájomnej zmluvy na 10
rokov.
1.
2.
3.
4.
5.

Nájomné – jednohrob
Nájomné – dvojhrob
Nájomné – prehĺbený jednohrob
Nájomné – trojhrob
Nájomné – urnový hrob

6,60 €
13,20 €
9,90 €
19,80 €
3,30 €

6. Nájomné – Dom smútku – obrad poslednej rozlúčky
7. Občiansky pohreb

13,50 €
20,00 €

Čl. 14
Záverečné ustanovenia
1. Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo

v Stožku, dňa 24.01.2019, č. uznesenia OZ 23/2019.
2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Stožku.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Stožok.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stožok č. 2/2019 nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Stožok.
V Stožku, dňa 24.01.2019

Bc. Darina Petrincová
Starostka obce

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli
obce od 22.10.2018 do 24.01.2019
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnené na úradnej tabuli
obce od 24.01.2019 , nadobúda účinnosť 08.02.2019.

Príloha č. 1

Stavebné úpravy hrobových miest
K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby
na pohrebisku je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí nájomca riadiť podmienkami stanovenými
prevádzkovateľom pohrebiska:

- základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na
únosnosť pôdy, hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160
cm m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov, najmenej 120 cm, prehĺbený hrob musí mať hĺbku
najmenej 220 cm.
- dno hrobu musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody,
- hrobové miesto musí mať nasledovné rozmery:
- jednohrob:
110 x 245 cm,
- dvojhrob:
210 x 245 cm,
- trojhrob:
310 x 245 cm,
- destký hrob:
80 x 160 cm, (dieťa do 10 rokov)
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 40 cm,
- vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na
úroveň okolia hrobu,
- predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
- pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
- pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná,
- uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné najmenej 30 cm široké,
- pochovávanie - vytvorenie urnového hrobu je stanovené v časti cintorína, určenej
prevádzkovateľom, vonkajšie rozmery sú 100 x 100 cm, bočné vzdialenosti medzi urnovými
hrobmi musia byť 40 cm.
- vytýčenie miesta pre urnový hrob a kopaný hrob a odstup od vedľajšieho hrobového miesta
určí prevádzkovateľ pohrebiska.
Po ukončení stavebných a udržiavacích prác je nájomca povinný na svoje náklady okolie
hrobu vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál.

Príloha č. 2

( meno, priezvisko, adresa, PSČ)
Obec Stožok

Stožok
Detva

47,

962

12

Vec; Oznámenie o uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu
Nájomca ................................................................................... (meno, príezvisko),
bytom ................................................................................................................... (adresa)
týmto oznamuje prevádzkovateľovi pohrebiska, že do čísla hrobu*, hrobky*, urnového
hrobu* ....... dňa ........................ uloží umu s ľudskými pozostakami nebohého* nebohej*
............................................................................................ (meno, príezvisko, rodné meno)
dátum úmrtia ..................... , záznam o nebezpečnej chorobe ...............................................

V.

dňa..

podpis nájomcu

